
                                         

 

REUNIÓ NEGOCIACIÓ 17/01/12 
 

Després de l’infructuosa reunió celebrada el passat dijous, on l’únic plantejament que l’Administració va 
posar a sobre de la taula va ser el que fa referència als dies de compensació de festius, avui ens hem 
trobat amb un autèntic “dejà vu” que reproduïa la mateixa insuficient proposta. Per a la nostra sorpresa 
l’Administració ens ha comunicat que el motiu de la reunió no era un altre que rebre la contraproposta a 
la rebutjada per les organitzacions sindicals. 

Aquesta actitud, que només es atribuïble a un intent de voler que el temps transcorri sense interès real 
d’arribar a un acord o,  directament, a la manca de voluntat de fer els deures, ha fet tensar la corda fins 
a quasi el trencament de les negociacions, situació que no s’ha produït perquè ens han manifestat la 
voluntat d’estudiar una nova oferta de les organitzacions sindicals i de reunir-se amb nosaltres demà 
dimecres a les 17:00 hores per avançar en la negociació. 

Doncs bé, els representants dels treballadors sí que hem fet els deures i hem presentat una proposta 
unitaria que, mitjançant un increment progressiu dels conceptes retributius i laborals que ara pretenen 
retallar, permetria garantir el manteniment del 100 % dels mateixos. 

Aquesta proposta unitari seria la següent: 

-      Respecte a les quantitats econòmiques del nou PIPE, l’1 de gener de 2012 la retribució 
del nou complement seria de 105 €, quantitat que s’elevaria fins els 120 € l’1 de gener 
de 2013 i que s’incrementaria fins els 133 € l’1 de juliol de 2013. 

-      Els dies de Compensació de Festius serien de 14 dies durant el 2012 i s’incrementarien 
fins els 16 el 2013. 

-      La totalitat del PINHO (95 €) s’integraria al complement específic l’1 de gener de 2012. 
-      El número de canvis de servei continuaria sent de 24. 

  

A aquesta proposta s’hauria de sumar la modificació dels conceptes que afecten directament al 
cobrament del nou programa, com per exemple, el del càlcul de les absències, que hauria de calcular-se 
sobre l’import mensual i en cap cas sobre el total trimestral, reduint el percentatge de la penalització 
econòmica. 
 

L’Administració, sorprenent receptiva, ens informa que recullen la proposta amb interès i que tenen 
intenció “d’explorar-la” ja que es tracta d’una proposta novadora a l’incorporar un sistema progressiu, tan 
en qüestió retributiva com en dies de compensació, alhora que manifesten la impossibilitat de donar-nos 
una resposta immediata donada l’obligació que tenen de transmetre-la als Departaments d’Economia i de 
Funció Pública. 

Se’ns ha acabat la paciència. 

Els hem comunicat que de demà no pasa i si no veiem un avanç positiu definitivament donarem per 
trencades les negociacions donant pas a un escenari per ningú desitjat, les conseqüències del qual ells 
seran els únics responsables. 

  

Barcelona, 17 de gener de 2012 


